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Быелшәһәрдә5балаларбакча
сынтөзептапшыру,3бакчабинасын
мәктәпкәчәбелембирүсистемасына
кайтару планлаштырыла.Бу 2 170
балагаурынбулдырудигәнсүз.Та
гын 4 бакчада 100 балага өстәмә
урыннарбулдыруөченшартларту
дырыла.

Коммуналь хезмәтләргә түлә
мәүчеләргә карата Чаллыда кат
гыйчараларкүрелә,дипхәбәритә
хакимиятнеңматбугат хезмәте. Ел
башыннанбурычлы5101фатирның
электрэнергиясеннән,123фатирның
кайнарсуданфайдаланумөмкинлеге
чикләнгән,ә162фатирныңканали
зациясенябыпкуйганнар.

Узган ел республикада табигый
үсеш күрсәткече 1мең кешегә 2,7
нетәшкилиткән.17муниципальра
йонбумәсьәләдәуңайдинамикага
ирешкән.Халыкныңтабигыйүсеше
күрсәткечебуенчаЯрЧаллы–бе
ренче урында (1мең кешегә 4 не
тәшкилитә),аннанТүбәнКамашә
һәрекилә.

“Елхәйриячесе2013”республика
бәйгесенең“Эреһәмуртапредпри
ятиеләр”номинациясендә35предп
риятиеҗиңүчедип табылган.Алар
арасында “КАМАЗ” һәм “Камгэсэ
нергострой”ААҖләре,“Сатурн”һәм
“Трасторгсервис”ҖЧҖләре бар,
дип хәбәр итә хакимиятнеңматбу
гатхезмәте.

ТРтөзелеш,архитектураһәмТКХ
министрлыгыныңрәсмисайтымәгъ
лүматларынакараганда,“Аммоний”
ААҖнеңаммиак,метанол,карбамид
грануласыҗитештерүкомплексытө
зелешендәфевральаендатөзүмон
тажэшләре104%каүтәлгән.Хәзерге
вакыттаподрядоешмалары“Берен
чеэшләтепҗибәрүсхемасы”объект
ларынтөзүнетәмамлапкиләләр.

Быелреспубликаныңкүпфатир
лы йортларны төзекләндерү прог
раммасына 793 йорт кергән.Март
аена36райондагы319йорттаэшләр
башланганинде.Капитальтөзеклән
дерүпрограммасында159мәктәптә
бар,аларныремонтлауга2,55млрд
сумакчакаралган.2014елдашулай
ук13балаларнысәламәтләндерүла
геретөзекләндерелергәтиеш.

Республиканың кайбер төбәк
ләрендә җәмәгать транспортында
йөрүбәяләреарта. Татарстандәү
ләткомитетысайтыхәбәритүенчә,
тарифлар апрель аеннан күтәрелә
башлардипкөтелә.Дәүләткомитеты
юлйөрүнеңмаксимальбәясенЯшел
Үзәндә,ВасильеводаһәмЧаллыда
17сумитепбилгеләгән.

15марткөннесәгать10даЯрбуе
паркындашәһәроешмаһәмпредп
риятиеләрендәэшләүчеяшьләрнең
биатлонярышларыстартала.Анда
икешәркешедәнторган(35яшькәчә
иратбеләнхатынкыз)командалар
көчсынашачак.Җиңүчеләргәкубок
лар,медальһәмграмоталартапшы
рылачак.

“ЭкспоКама” күргәзмәләр үзә
гендә“Россиятөбәкләре”ярминкәсе
эшли.Андаилебезнең төрле якла
рыннанкитерелгәнхалыккуллануы
товарлары,азыктөлектәкъдимите
лә.Чараныңмаксаты–җитештерү
челәрарасындатәҗрибәалмашуны
һәмбагланышларныҗайгасалу.Күр
гәзмә16марткакадәрэшли.

Әлегетөзелештәтөпкөчне
оешманыңВладимирСорокин
җитәкчелегендәгекомплекслы
бригадасытәшкилитүехакын
дагазетадахәбәриткәнидек
инде. Бригада осталары төп
бинаныкорыпбетергәндияргә
була.“Безграфиктабилгелән
гәннән алда барабыз, – дип

аңлатмабирдебезгә“Камгэсг
ражданстрой” оешмасының
участокбашлыгыГалинаКли
менко.–Иңмөһиме–түбәсен
ябып бетерәбез. Бинага җы
лылыкбирелгәнгәиндеберәр
атнадан артык булыр. Төрле
объектларданбушаганбизәү
челәркиләһәмэшкәкерешә
тора.Икекатлыбакчабинасы
бизәүчеләрөченәлләнизур
күләмлеэштүгел.Билгеләнгән
вакытка–Балаларныяклаукө
ненәҗиткерергәтиешбез.”

Төзүчеләрбеләнбергәобъ
екттаэлектриклар,сантехник
лар,һ.б.бөтенсубподрядчы
ларны кертеп 85 кеше эшли.
Идәннәр җәю, штукатурлау,
электр чыбыкларын үткәрү
бергә, параллель рәвештә
алыпбарыла.Уенбүлмәләрен
дәидәннәрҗылытылаторган
булачак икән.Эчке бизәлеш
тә ачык төсләргә өстенлек
бирелер дип көтәләр, әлегә
дизайн проектын кулларына
алмаганнар.

Оешманың участок баш
лыгы Зөлфия Хәйбуллина
сүзләренә караганда, сы

лаучыбизәүчеләрнең эшенә
тоткарлыкясардайсәбәпләр
дә чыккан. “Төзелештә өстә
мәмәшәкатьләрсезгенәбул
мый инде ул, – дип аңлатты
Зөлфияханым.–Эчкеторба
ларны, чыбыкларны үткәрү
өчен панельләрне тишәргә
турыкилә,барлыгыдүртйөз
ләп урында.Бу  сметада ка
ралмаган өстәмә чыгымнар
таләпитә.Җи
тәкчеләр кат
нашындаузган
киңәшмәдә бу
хак та сөйлә
шенде. Килә
чә к тә  пли тә
җитештерүче
ләргә мондый
үзенчәлекләр
не технология
проектынакер
тергә тәкъдим
итәргә карар
кылынды.”

Төзелештармагыныңгому
мипроблемасы–квалифика
циялеэшосталарынакытлык
таүзенсиздерәикән.“Хезмәт
хаклары соңгарак калып тү
ләнүсәбәпле,эштәнкитәргә
гариза бирүчеләр бар, – ди
ЗөлфияРәис кызы. – Болай
датөзелештәкешеҗитәдип
булмый.Ләкинбарысыдаак
чагабәйләнгәншул–кулыэш
белгәннәрозынакчаартыннан
китә”.

Камгэсгражданстройлы
ларныңМәләкәс аръягында
башлану алдында торучы та
гынберничәобъектларыбар.
Шушы көннәрдә алар 21/27
бакчасын салуга керешәләр.
Бакча260урынлы,бассейнлы
булачак.Анысындаҗәйгә,тик
беразгынасоңрак–августае
на өлгертергә тиешләр икән.
“Сызымнар килде,материал
ларгазаказбирәбезинде”,–ди
ГалинаКлименко.

Микрорайонда шулай ук
клуб салу планлаштырыла.
Аның өчен урынбилгеләнгән

һәм әзерләнә дә инде. Клуб
бинасын җиткерү һәм тагын
ике торакйорт салу “Камгэсг
ражданстрой”оешмасынатап
шырылырдипкөтәләр.Төзүче
ләргәисәүзләренәйөкләнгән
бурычларныүтәүһәмышаныч
ныаклауөчентырышыргатуры
киләчәк.

“Камгэсэнергострой”ак
ционерлыкҗәмгыятендә
төзүчеһөнәренүзитеп,
тәҗрибәлеосталарга
алмашкакилүчеяшьләр
шактый.“Камгэсграж
данстрой”ҖЧҖәйдәп
баручыинженергеоде
зистыАйнурШәехов–
шундыйларныңберсе.

АйнурШәеховМинзәләра
йоныХуҗәмәтавылындатуып
үсә. Хуҗәмәт уртамәктәбен,
аннары  Чаллыда инженер
лыкикътисад академиясенең
төзелешфакультетын тәмам
лап, “Камгэсгражданстрой”
оешмасында әйдәп баручы
инженергеодезистбулыпэш
кәурнашкан.Беренчекөннән
үк командировкага эләгә. А.
ШәеховныКазанобъектлары
наҗибәрәләр. “КазанАрена”
футболстадионынторгызуда,
Республикаклиникхастаханә
сен үзгәртеп коруда,Онколо
гияүзәгеобъектларынтөзүдә
дәкатнашаул.Әиңберенче
объектыфутболстадионытө
зелешебулубеләнаеручаго
рурлана“Әлегеолыобъектми
немөченгенәтүгелбиккүпләр
өченһөнәриосталыкмәктәбе
булды”–диАйнур.

Әтөзелешфакультетынсай
лауданиэтәргеч булгансоң?
“Әниемнеңэнесепрораббулып

эшли.Бәлкианыңдайогынты
сыбулгандыринде,–диАйнур.
–Аннары,төзелеш–иратлар
эшеинде”.Улберенче курста
ук, кирәгечыгардип, геодезия
буенчамахсускурслардаукый.
Соңыннаншулукбелгечлекбу
енча квалификацияне күтәрү
курсларындаукып,белемента
гындакамилләштерә.

Чыннан да, геодезист та
ныклыгының кирәге чыга.Ай
нурдипломяклаганда, имти
хан комиссиясендә “Камгэсэ
нергострой” ААҖ генераль
директорыныңберенче урын
басарыС.П.Ямашевтабула.
Айнурүзенеңдипломпроектын
яклап чыгыш ясаганнан соң,
СергейПавловичКамгэсэнер
гостройның бүлендек предп
риятиеләренә геодезистлар
кирәклегетурындаәйтә.Баш
карма дирекциягә килеп, ан
кета тутырып киткәннән соң
озактаүтми,Айнурныэшкәдә
чакыралар.

Баштаул“Камгэсэнергост
рой” ААҖ геодезия хезмәте
бүлегенәурнаша.Аннарыяшь
белгечне “Камгэсгражданст
рой” оешмасынабилгелиләр.
ХәзерАйнурШәехов биредә
әйдәпбаручыинженергеоде
зист.Хезмәттәше, оешманың
геодезия хезмәте җитәкчесе
МарияМихайловна Уракова
белән эшләү яшь белгечкә

тәҗрибә тупларга ярдәмитә.
АларгаКамгэсэнергостройның
геодезия хезмәтебикбулыш
лыккүрсәтәикән.

Айнургаһөнәребикошый.
“Мастерлар, прораблар көне
буеачыкһавада,проектчылар,
инженерларһәрвакыткабинет
тагынаэшләсәләр,безкөннең
беренче яртысын объектта
булсак,икенчеяртысындаин
декабинеттасызымнарбелән
утырабыз.Шулайитепэшебез
нетөрләндерәбез”,–диАйнур.
Әэшләрезуртөгәллек,җентек
ләптикшерүнеталәпитә.Мас
тер,прорабларэшендәулка
дәрүктөгәллекләркирәкмидер
дәбәлки,әменәгеодезияаеру
чазурҗаваплылыкталәпитә.
Геодезистларныңэшенгенпод
рядоешмасы,аннарызаказчы
датикшерәбитәле.

“Без төзелеш объекты
торгызылачак котлованның
кайданһәмничекүткәнентик
шерәбез,бинаныңурнашачак
урынынбилгелибез,ягънибе
ренчеказыкныкагабыз,– ди
Айнур.–Объектныәйләндереп
алачаквакытлыкойманыңни
чеккорылачагынтәгаенлибез.
Кайткач тахеометрдан компь
ютерга кертәбез, проекттан
күпмегәтайпылышбарлыгын,
һәрэлементның,һәрөрлекнең
үз урынындамы,юкмы икән
леген тикшерәбез. Проектта

каралганурынгабилгеләркуеп
чыгабыз.СНиПталәпләрендә
язылганнормагасыешыргаки
рәк.Тайпылышларкайсыэле
ментка2мм,әкайсысына3см
дабулыргамөмкин”.

Үзе катнашканобъектлар
дан иң катлаулысыфутбол
стадионы дип исәплиАйнур.
“АннансоңМәләкәсаръягын
да төзелеп килүче балалар
бакчасыгынабулдыинде,–ди
ул.ХәзергевакыттаА.Шәехов
“Алабуга”икътисадизонасын
дагымахсусмәктәпһәмМәлә
кәсаръягындагыбалаларбак
часытөзелешендәэшли.

Мәләкәсаръягындагыяңайортларарасында260
урынгаисәпләнгәнбалаларбакчасытөзелешедә
вамитә.21/26адресыбеләнбилгеләнгәняңаобъ
ектныбыелиюньаендатулысынчафайдалануга
тапшырупланлаштырылган.“Камгэсгражданстрой”
оешмасытөзүчеләребүгенбинаныторгызыпбете
репкиләләринде.

Төзелешобъектларында
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“Алабуга”икътисадизонасында

Быел егылып зыян күрүче
ләр“авырочрак”саналмасада,
тынычланыргаярамый,дипас
сызыклады“Камгэсэнергострой”
ААҖнең хезмәтне саклау һәм
техник куркынычсызлык бүле
ге башлыгы урынбасарыАнна
Никонова да. Һәм узган елгы
күрсәткечләргәтукталды.Аның
сүзләренә караганда, 2013 ел
чагыштырмача тыныч узган: 4
предприятиедә4очрак,шуның
берсегенә“авыр”категориясе
нә карый. (2012 елда барлыгы
16очрак,берсеүлембеләнтә
мамлаган.)Төпсәбәпләрбары
сындададиярлекбер:хезмәтне
оештырудагыҗитешсезлекләр,
зыянкүрүченеңсаксызлыгы.Төп
җаваплылыкисәнигездәлиния
дәгеҗитәкчеләргәһәмхезмәтне
саклаубуенчаҗаваплыбелгеч
ләргә төшә.Субподрядшарты
беләнҗәлепителгәнпредприя
тиеләрдәндә,вакытлычакиле
шүнигезендәэшләүчеләрдәндә
куркынычсызлыккагыйдәләрен
үтәүнеталәпитәргәкирәк,чөнки
объект тулысы белән төп под
рядчыҗаваплылыгындабит,дип
искәрттеП.И.Давыдов.

Киңәшмәдә Россия төзүче
ләре профсоюзының Татарс
тан республикасы оешмасы
баш техник инспекторыПавел
Глебов та катнашты. Ул проф
союзларның хезмәтне саклау
юнәлешендәгеэшчәнлегебелән
таныштырды. Камгэслыларны
профсоюзтормышында,бигрәк
тәконкурсһәмбәйгеләрдәактив
катнашыргачакырды.Мисалга,

2004елдантармакпредприятие
ләреарасындахезмәтнесаклау
буенча конкурслар уздырыла,
2009елдан “Иңяхшыбригада”
исеменәбәйгеоештырылакилә
икән.Камгэсэнергостройлылар
ныңәлегебәйгеләрдәкатнашып
призлыурыннаргачыгарлыкпо
тенциалыбардипсаныйпроф
союзвәкиле.

Павел Васильевич респуб
лика буенча һәм профсоюз
оешмасына кергән предприя
тиеләрдәге бәхетсезлек очрак
ларытурындасөйләде,саннар
китерде.Әйтик,профсоюзоеш
масынакергәнпредприятиеләр
дә 2013 елда 23 бәхетсезлек
очрагыбулган,бу2012елгыдан
(26 очрак) кимрәк.Ә үлем оч
ракларыбулмаган(2012елда2
очрак).Ә гомумәнреспублика
дагы төзелеш оешмаларында
узганел67бәхетсезлекочрагы
булган.Аларарасындабиектән
егылучыларкүпчелекнетәшкил
итә.Квалификациясеһәмәзер
легебулмаганэшчеләрнеҗәлеп
итүдәкүңелсезлеккәсәбәпбу
лыргамөмкин.Димәк,төзелеш
оешмасындаһәрҗитәкчетөрле
яклап уйларга, алдан чара кү
рәбелергәтиеш.П.В.Глебов,
бәхетсезлек очракларыбуенча
тикшерүләрдәкатнашучыкеше
буларак,киңәшләрендәбирде,
нормативларныңүтәлергәтиеш
легенассызыклады.

“Камгэсэнергострой” ААҖ
башинженерыП.Давыдовисә
бәхетсезлеккә китерүче төп сә
бәпләрнебилгеләпүтүнекирәк

тапты. “Төзүчеләрне һәрвакыт
ашыктыралар,нәтиҗәсорыйлар.
Ашыккандаялгышларкитә,–ди
деул.–Объектныбилгеләнгән
вакытка өлгертү өчен еш кына
эшләүчеләр санынарттырырга
турыкилә–будахезмәтшарт
ларынкатлауландыра.Әлебит
хезмәтне саклау, кагыйдәләрне
үтәүберсметагадасалынмый.
Хәтта  төзелешмәйданнарын
чүпчардан арындыруга да чы
гымнарныүзебезкаяндыралып
капларгатиешбез.”

Киңәшмәдәхезмәтнесаклау
бүлегеәзерләгәнфотоматериал
лардатикшерелде.АннаНико
новаһәрочраккааңлатмабиреп
торса, башинженер кимчелек
ләрнебетерүтурындакүрсәтмә
бирде.Әлбәттә,уңаймисаллар
да китерелде, аерым алганда
“ЗЖБИ210” белән “КамгэсЗЯБ”
үрнәкитепкүрсәтелде.

Көнтәртибендәкаралганча,
“Башинженеркөне”ндәэкология
мәсьәләсенә дә тукталдылар.
ИнженерэкологИлдарЗаһидул
линтиздәнбарлыкобъектларда
экология таләпләре үтәлеше
тикшереләчәгенбелдерде.Баш
инженерисә,оешмалардатәр
тип урнаштырырга, ягъни нор
малар үтәлешенә күзәтчелек
итәргә, түләүләрне вакытында
башкарырга, документларны
тәртиптәтотаргачакырды.

Геодезия бүлеге башлыгы
урынбасары Геннадий Горьев
ны барыннан да бигрәк соңгы
вакыттагеодезистларгамөнәсә
бәтнеңтиешенчәҗитдибулма
выборчыйикән.Әменәзаказчы
геодезистларгайөзбеләнторса
(әйтик,Пермькраендабашлан
ган төзелештәге кебек), Генна
дийМихайловичпроблемалар
ныңхәлителәсенәшикләнми.

“Җыелып сөйләштек тә эш
беттетүгел,–дип“Башинженер
көне” утырышына чыгарылган
һәрмәсьәләнеңҗитдилегента
гынберкатассызыкладыП.И.
Давыдов.–Һәркемүзөлкәсендә
җаваплыикәненонытмасын.”

“Камгэсэнергострой”ААҖдирек
циясендәузганчираттагы“Баш
инженеркөне”тулысынчадиярлек
хезмәтнесаклаугабагышланды.
Мәсьәлә,акционерлыкҗәмгыяте
неңбашинженерыПавелДавы
довкаткатбилгеләгәнчә,чыннан
даҗитди,чөнкиәлеяңаелгааяк
басугаикеөчайдаүтмәде,әбез
неңпредприятиеләрдәимгәнүоч
ракларыбулганинде.

Башинженеркөне

ИндустрИаль парк
“Алабуга” икътисади зо

насында “Синергия”индуст
риальпаркытөзелешедәвам
итә.Объектның төп субпод
рядчысы–“Гидропромжилст
рой”ҖЧҖ.Биредә төзүмон
тажэшләре90%кабашкарыл
ган.Хәзерге вакытта төзүче
ләрсылаубизәүһәммахсус
эшләрбеләнмәшгуль.

Төп бина тирәли корылган
20 административ корпусның
унысында“ОтделстройК”ҖЧҖ,
“Гидропромжилстрой”ҖЧҖһәм
аның“Жилстройсервис”оешма
сы төзүчеләре эшли.Әмахсус
эшләрне башкаруга “РИК2”,
“КИТ”,“КМ”субподрядоешмала
рыҗәлепителгән.Индустриаль
парк территориясен тәртипкә
китерүбелән“Төзелешнемеха

никалаштыруһәмтөзекләндерү
тресты”ҖЧҖшөгыльләнә.

“Синергия”нең төп корпу
сында эчке монтажлау эшлә
рен “Гидропромжилстрой”ның
Владимир Лобов бригадасы
башкара.Бригадаиндустриаль
парктөзелешенеңбашыннанук
эшли, ягъни объектИрек Гав
рилов, Ильнур Айсин, Виктор
Копейка кебек тәҗрибәле һәм
ышанычлыуниверсалларкулы
беләнкорыла.

Исегезгә төшерәбез: “Си
нергия”индустриальтехнологик
паркы,административкөнкүреш
биналарыбеләнбергә,24,5мең
квадратметрмәйданныбиләп
торачак. Заказчы, ягъни “Ала
буга”аерымикътисадизонасы,
“Синергия”неңҗитештерүмәй
даннарынарендагабирүнекүздә
тота.Узганелныңфевральаен

да,төзелешкәстартбирүтанта
насында,индустриальпаркның
беренчерезиденты“Интерскол”
компаниясебеләнкилешүгәкул
дакуелды.

Төзелешбашланганда объ
ектны тапшыру вакыты 2013
елның октябрена билгеләнгән
иде.Соңрак,объективсәбәпләр
аркасында,2014елныңберенче
кварталына күчерелде. Хәзер
инде,проектсметадокументла
рынаүзгәрешләркертелүсәбәп
ле,җәйгәкадәркичектерелгән.

Йорт лар, мәк тәп 
һәм бак ча 

Быел камгэсэнергострой
лылар “Алабуга” икътисади
зонасында 350 урынга исәп

ләнгәнмахсусмәктәп,коттедж
поселогы, 80 балага исәп
ләнгәнбалаларбакчасында
файдалануга тапшырырга
тиешләр.

Әлегебарлыкобъектларның
төпподрядчысы– “Камгэсэнер
гострой”ААҖ.Мәктәптөзелешен
дәсубгенподрядчыитеп“Камгэсг
ражданстрой”,әторакйортлартө
зелешендә“Гидропромжилстрой”
ҖЧҖбилгеләнгән.

Махсусмәктәп комплексы
ныңберенчечираттатөзептап
шырылырга тиешле объектла
рындасылаубуяуэшләреалып
барыла. Мәктәпнең фасады
җылытылган. Ә гомумән объ
екткаҗылылыкбирелмәгәнәле.
Бу–иңборчыганмәсьәләләрнең
берсе. Камгэсгражданстройлы
ларпроблеманыәлегәүзкөчлә
ребеләнхәлитәкиләләр.

Объекткаяңатөзелешоеш
масы–“Инженерлыктехнологи
яләрекомпаниясе”(КИТ)килеп
кушылган. Әлеге оешманың
проект  җитәкчесе Владимир
Гусев билгеләп үткәнчә, бире
гә30кешеҗәлепителгән,алар
барлыкмахсусэшләрнедәалып
баралар.

Зурбассейнныңтөбебетон
ланып беткән. “АкваРегион”
субподрядоешмасытөзүчеләре

гидроизоляцияне башкаралар,
бассейн өчен су әзерләүҗай
ланмаларын монтажлыйлар.
Индеплитәябыштыруэшенәдә
керешкәннәр.

Мәктәп каршында ук укыту
чыларөченторакйортсалына.
Йортикекатлы,17фатирлыбу
лачак. Төзелешөченҗаваплы
оешма– “Гидропромжилстрой”
ҖЧҖпрорабыВикторИванов
белдерүенчә, биредә бүгенге
көндә барлыгы 18 кеше эшли.
Хәзерге вакытта гидропром
жилстройлыларнуленчебилге
ләмәдәһәманнантүбәнрәккап
ламплитәләре урнаштыралар.
Бүгенгекөнгә127кубометрпли
тәнең 60 кубометры салынган.
19 тонна арматураның яртысы
бәйләнгән.

“Тримедведя”дипаталачак
поселокта икътисади зона хез
мәткәрләреөченөчкатлыйорт
һәмкоттеджпоселогысалынуы
хакында газетада хәбәр иткән
идекинде.Коттеджпоселогын
да барлыгы  39 йортҗиткере
лә: 29ы – каркаслыкобагалы
һәм10ысымахсусэшкәртелгән
борыслардан. Каркаслыкоба
галыларын әлеге төзелешнең
субподрядчысы“Газоблокстрой”
оешмасы төзүчеләре монтаж
лый.ӘборысларныАлабугадагы
йортлартөзүкомбинатыэшләп
чыгара,шулукоешматөзүчелә
ре йортларныда төзи.Бүгенге
көндә коттеджларның күпчеле
гендәбизәүэшләребара.

ЧаллыдаТРДәүләт
Советыныңикътисад,
инвестицияләрһәм
эшмәкәрлеккомиссия
сенеңкүчмәутырышы
узды.Утырышалдын
нандепутатларөлешләп
катнашушартыбелән
төзелүчеобъектларда
булдылар.

Шундыйлардан,әйтик, ун
җидешәркатлыикейорт(65/05,
65/06)2014һәм2015елларда
өлгерергә тиеш булып, тап
шырувакытыһаман кичекте
релә килә икән. “ФОН”ЯАҖ
генеральдиректорыАнатолий
Левада әйтүенчә, биредә 70
млнсумлыкколлектортөзүтөп
проблемабулыптора.ТРДәү
ләт советыныңикътисад,ин
вестицияләрһәмэшмәкәрлек
комиссиясерәисеМаратГали
евисә“ФОН”ныңбумәсьәләне
хәлитәренәышанычбелдерде
һәмтөзелешнеозаккасузмас
какиңәшбирде.Башкармако
митетҗитәкчесеурынбасары
РафарШакиров белдергән
чә,шәһәрхакимекүрсәтмәсе
нигезендә, 65 комплекстагы
йортлартөзелешедаимикүзә
түастынаалынган,атнасаен
объектлардаэшчетөркемуты
рышларыуза.Гражданнардан
кергәнмөрәҗәгатьләрдәҗен
текләптикшерелә.

Депутатларузганелфай
даланугатапшырылган49/14
йортын да карадылар.Әле
ге йортны төзергә алынган
фирма2010елдасудкарары
беләнбанкротдиптабылган.
Өлешләп түләүчеләрне кот
каруөчентөзелешкәяңаин
вестор – “Торакинвестиция
компаниясе” җәлеп ителгән.
Торактөзелешекооперативы
оешунәтиҗәсендәйорт2013
елда төзеп тапшырылган.
“Домкор”әлегемикрорайонда
тагында йортлар салумөм
кинлегеналган.

МаратГалиевмондыйэш
неүрнәкитепалыргаөндәде.
“Чаллы төзелә, матурлана,
– диде ул, – проблемалар
да туып тора, ләкин аларны
менәшулайхәлитәбелергә
кирәк.”

ТРДәүләтСоветыкомис
сиясе башкарма комитетка,
ТРтөзелеш,архитектураһәм
ТКХминистрлыгына, “ФОН”
ЯАҖнәөлешчеләралдында
гыбурычларны үтәүнең һәм
өлешләптүләүшартыбелән
төзеләторганйортларныҗит
керепбетерүнеңстратегиясен
эшләүнейөкләде.

РафарШакиров пробле
малы йортларны “тартырга”
алынган “Профит”һәм “Дом
кор” фирмаларына рәхмәт
белдерде.

ТРДәүләтСоветында
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1970ел. КАМАЗТЭЦы төзелешебаш
лана.

1971ел.Коюзаводыныңчүкелүчәнсоры
чуен корпусы (КСКЧ) нигезенәберенче
кубометрбетонсалына.

Прессрамзаводытөзелешендәҗир
эшләребашлана.

1974  ел .  КАМАЗның  р емон т 
инструментлар заводы (РИЗ) сафка
баса.

1975ел.Тәүлегенә160меңкубометрсу
эшкәртүчесучистартустанциясефайда
ланугатапшырыла.

1976ел.12,6меңкВтегәрлеклекомпрес
сорстанциясесафкабаса.

1977ел.Коюзаводыныңберенчечираты
файдаланугатапшырыла.

1979ел.ТүбәнКамаГЭСының2,7һәм
8 нче агрегатларыфайдалануга кабул
ителә.

1980ел.КАМАЗныңикенчечиратысаф
кабаса.

1981ел.ТүбәнКамаГЭСының5нчеагре
гатыфайдаланугатапшырыла.

Төзелеш барышында Түбән Кама
ГЭСы 100000 киловатт/сәгать электр
энергиясеэшләпчыгарды.

1982 ел. Татар АЭСын җылыту өчен
вакытлыча төзелгән котельная эшли
башлый.

1983ел. ТүбәнКамаГЭСының12нче
агрегатыфайдаланугатапшырыла.

Шәһәргә2,8млнквадратметрторак
тапшырган Йортлар төзү комбинаты
үзенең10еллыгынбилгеләпүтте.

1984 ел.  6 мартта «Ижминводы»
курортының 500 урынлык дәвалау
профилактикакорпусыачылды.

1985 ел.  11  мартта  Алабу гада
«КамТЗ»ныңремонтлауинструментлар
заводытөзелешмәйданындаберенче
казыккагылды.

«КамТЗ» төзүчеләре өченАлабуга
шәһәрендәберенче21меңквадратметр
торактөзелә.

1986 ел. Катыргыкәгазь комбинаты
куәтләрефайдаланугатапшырылды.

1989ел.КАМАЗкоюзаводыныңтөсле
металлкоюкорпусысафкабасты.

«Гидроспецстрой» белгечләре
берләштерелгәнтимерьюлавтомобиль
вокзалытөзелешемәйданындаберен
чесубайныкактылар.

1990ел.Зәйавтоагрегатзаводыэшли
башлады.

1992 ел.  Голицыно автобус заводы
куәтләресафкабасты.

1997 ел. Яр Чаллы ТЭЦыфайдалануга
тапшырылды.

1998ел.Кечелитражлыавтомобильләр
заводындафизкультурасәламәтләндерү
комплексысафкабасты.

1999 ел. Үзгәртеп корудан соңМинзәлә
татардәүләтдраматеатрыфайдалануга
тапшырылды.

2002ел.«Камгэсэнергострой»ААҖсугыш
һәмхезмәтветераннарыныңIIIнчеисәп
сайлауконференциясеузды.

2004ел.10мартта«Камгэсэнергострой»
ААҖ актлар залында Чаллы төбәге
төзүчеләре ассоциациясенең чираттагы
җыелышыбулды.

2005ел.1мартташәһәрнеңОрганмузы
касызалыачылды.

2007ел.КДУфилиалыныңбулачакуку
лаборатория корпусы нигезенә киләчәк
буынгахатсалынганкапсулакуелды.

(Март елъязмасы)

Синеңветераннарың,КамГЭС

МинБашкортстанның
Дүртөйле районы Исмаил
авылында туганмын. Ми
ңадүртбишайлар чамасы
булган вакытта әнием без
некалдырыпкиткән.Әтием
бикакыллы кешеиде,ара
ларыннаннинди карамәче
үткәндер,белмим.Тикикеай
даүтмәстән,әниемнеинде
икенчеавылгадимләпкияү
гәбиргәннәр.

ӘтиемМөхәммәтфатыйх
колхозлаштыру дәверендә
активбулды.Улүзлегеннән
гарәпһәмлатинхәрефләре
беләнукыргаязаргаөйрән
гән. Укыйяза белүче бул
гангадыр, аны колхозның
яшелчәбакчасынабригадир
итепбилгеләделәр.Минун
унберяшьләремдәАгыйдел
буендагышул бакчага чүп
утаргайөрдем.Яшелчә,ае
руча кыяр, уңа, аны колхоз
файдасынаберданәсенбиш
тиеннәнсаталариде.

1941елда7нчесыйныф
нытәмамладым.Шулелны
сугышчыкты.Әтине11де
кабрь көнне Дүртөйледән
Уфага җибәрделәр, аннан
–фронтка.Шул китүеннән
улкайтмады.Безөчҗанкал
дык:әнкәй,минһәмэнемФә
рит.194142еллардабераз
икмәкашаганыбызныбеләм.
Аннаначлыкбашланды.Яз
җитсә,черекбәрәңгеказып
алып кайтам, аны кәлҗемә
итепашыйбыз.Игенкырын
дакалганбашакныҗыябыз,
эскерттөпләрендәгекибәкне
җилгәреп бөртек чүплибез.
Ул чакта күгәргән ашлык
ашап үлүчеләр күп булды.
Әтиемнең апасы бар иде,
алты баласыннан дүртесе
һәм үзеагуланып үлделәр.
Халык ачлыктан кырыла,
йортларныңишектәрәзәлә
рекадаклана.

КүршебездәМулла әби
яши, мин аның идәннәрен
кырыпюам, су китерәм.Ул
минемозын,калынтолымна
рымныюа,тамагымаашата.
Әтием аңа,Фәүзияне таш
лама,дипәйтеп калдырган
булгандырдипуйлыйм.

1944 елныңфеврален
дәмәктәпнеташлап,ашлык
сугаргайөрибашладым.Кө
зенМиңлеәсмаисемлеабза
әбием (бабамның сеңлесе)
үзләренәторыргачакырды.
Аларныңхәлеуңайрак–сы

ерларыбар.Өстәвенә, үги
анам белән арабыз бик үк
җылыбулмады.

Җиңүкилде,әммааңа
караптормышларҗиңеләй
мәде.Минколхозэшенәйө
рим.Индесаламэскертләү
дәкатнашаалам.Көннәрдән
бер көнне без кесәләргә
берике уч бодай салдык.
Аныалыпкайтаалсаң,кыз
дырып,яргычтаярып,өйрә
пешерергәбула.Ләкинбез
неңөстәнкемдерәләкләгән
булып чыкты. Өйгә килеп
тентеделәр.Миңлеәсмаәби
емнеңМиңлезифа исемле
кызы балалар йортында
тәрбияче булып эшләде.
Аңа хезмәт хакына  аена9
аркилоонбирәләр.Әбием
минеөйрәтә: “ОнМиңлези
фаныкыдипәйт”,–ди.Әмин
ялганлыйбелмим, турысын
әйттем. “Пожарный”га ча
кырттылар,милициякилергә
тиеш,диделәр.Төнгесәгать
икегәкадәрябыптоттылар.
Нуриевдигәнкешекилепсо
рауалды,миндөресенгенә
сөйләдем.

1945елның19октябрен
дамиңа“Дүртөйлегәтөрмәгә
җибәрәләр икән” дигән сүз
килепиреште.Абзаәбидә
курыкты, бер киңәш бирә
алмый.БригадирымБәһия
апагакердем.“Елама,Илеш
районындаминемапамяши,
шунда бар”, – дип кулыма
язу тоттырды. Кесәмдә кы
зыл төстәге 30 сумлык ак
ча, чыпта сумкада 8 кило
он,аныхезмәткөненәбир

гәннәр иде.Иртүк
чыгып киттем, тик
каяюлтотаргабел
мим.Тудырганән
кәм янына, 12–13
чакрымдагыКарга
авылына аякла
рым үзләреннән
үзләреалыпбарды
кебек.

Барып кердем.
“Үз сөягем үзем
нән авыр түгел,
әйдә үт”, – диде
әни. Монда биш
бала, иң олысына
14 яшь. Өч яшь
лек сеңлем көне
буе әни артыннан
еламсырапкөй
ләп ашарга сорап
йөри.

Октябрьбәйрә
менәүгиәтиемнең

энесеМиркасыймабыйкил
де. Теге утыз сумга аракы
алып, әнкәй аны сыйлады,
кызымапаспортюлларгабу
лыш,дипсөйләште.

МинәлеИсмаилгакайт
калыйм.Караңгытөшәрал
дыннанюлгачыгам,кешегә
күренмигенәАбзаәбекәемә
керәм, төнгә каршы тагын
китәм.

Хәзер кулда паспорт
бар,эшкәурнашыргакирәк.
ЕрактугантиешлеРозаапа
Кәримова Илештә ронода
эшли, улминеМәсәдедәге
балаларйортына тәрбияче
итепурнаштырмакчыбулды.
Ләкин анда директормине
алмады.Күзяшьләремтүгеп
авылгакайттым.

Колхозныңберактивке
шесеминекүрепкалган,ир
тән идарәгә чакырттылар.
“Урманкисәргәбарыргаки
рәк, бармасаң, утыртабыз”,
–дипредседатель.Колхоз5
киловакбәрәңгебирде.Абза
әбиемалабутаоныннанипи
салды, өстемә сырган чал
барбеләнфуфайкакиертте.
1946елның5 гыйнварында
атбеләнКалтасырайонына
алыпкиттеләр.Чумардигән
мари авылына урнаштык.
Урманкисүавыр,ләкиняшь
лекүзенекенитә–кичләрен
клубкабарып,җырлапбиеп
кайтабыз.

Аннары урман арасын
дагы зурбаракка илтеп ур
наштырдылар.Иртән китә
без, кич кайтабыз, планны
үтибез.Баракта озын сәке,

шунда киенгән көе тезеле
шеп йоклыйбыз. 16мартта
ниндидер сайлау буласы
икән,шуңабәйлебезнекай
тардылар.

Урманкисүдәнкайткач
минДүртөйледә, әниемнең
туганыЗохаападаяшәдем.
Пищепромда тамак ялына
эшләдем.Анда тегермәнче
егетГыйлемханбеләнтаны
шып,1948елдакавыштык.
1949елдаулымФнүнтуды.
1950елнытагынберирбала
таптым,тиканысыныңгоме
ребиккыскабулды.

Ирем тегермәннән чык
кач, якынтирәдә эш таба
алмады. Без, тәвәккәлләп,
Урта Азиягә чыгып киттек.
Гыйлемхан әйбәт кенә эш
ләп йөргәнҗиреннән авы
рып китте, больницада еш
ятты.1954елдаминемкыз
балам туды. Ә 1955 елда
ирем дөнья куйды. Аңа 31
яшьиде,миңа–29.Шунда
иремне, кыска гомерле бу
лыптуганнәникызчыгымны
соңгыюлгаозатыргабулыш
кантөрлемилләткешеләре
нең ярдәмчеллеген бер дә
онытасымюк.

Әй сагындым үз туган
ягымны, милләтемне, тик
андакайтсамэшюкикәнен
беләм. Кышын ягарга утын
табуы читен, халык салам,
кипкәнәремягыпҗәфалана.
Мөгаллимә исемле безнең
яктанкилгәнберханымбе
ләнКемеровоөлкәсенәкай
тыргауйладык.1957елның
август аендаюлдашымның
сеңлесе белән ире янына,
малосемейкадагыбербүл
мәгә өчәү килеп төштек,
рәхмәт,караңгычырайкүр
сәтмәделәр.Эшкәурнашкач,
үземә дә бүлмә бирделәр,
берфатирда өч хуҗа бик
тату яшәдек.Мотористлар
курсынбетереп,тимербетон
эшләнмәләрзаводындаэш
ләдем.1966елдафатирлы
дабулдык.

Әйбәт кенәяшәпяткан
да, тагын хәсрәт килде –
бердәнберюанычымбулган
улымавырыпкитте.Табиб
ларярдәмитәалмады,1968
елның 15 гыйнварында 18
яшьлек балам бакыйлыкка
күчте.Шулайитеп,42яшем
дәяпаялгызкалдым...

Га сыр га тиң го мер юлын 
га зе та бит лә ре нә ге нә сый
ды рыр лык тү гел шул. 

Ша гый рә Шәм сия Җи
һан ги ро ва ның: “Иң кы е ны 
– го мер ур та сын да ял гыз 
ка лу”, ди гән юл ла ры бар. 
Го мер ур та сы на җи теп 
кил гән Фәү зия апа да ял гыз
лык ка би ре шер гә те лә ми, 
та гын бер кат тал пы нып 
пар ка нат лы бу ла. Ире 
Мир га яз – “По чет бил ге се” 
ор де ны на ия бул ган шах
тер. Аның ва фат бул ган 
ха ты нын нан ту ган ике 
ма лае ин де аяк ка бас кан. 
Шул ба ла лар ны ур наш тыр
гач, Мир га яз бе лән Фәү зия 
Та тарс тан га кай тыр га 
бу ла лар. 1973 ел да “Ав то
за во дец” шә һәр че ге нә, Мир
га яз ның ту ган на ры на ки леп 
елы ша лар. Ике се дә “Ав то
за водст рой” оеш ма сын да 
эш ли баш лый лар. Ак рын лап 
тор мыш ла ры көй лә нә, ба
ла лар, онык лар, олы гай ган 
әтиәни ләр ту рын да кай
гыр тып, го мер ел га сы сиз
дер ми ге нә ага...  

Фәү зия апа кы ен лык ны 
күп күр сә дә, тор мыш ны 
яра ту дан тук та ма ган, һәр 
ту ар көн не ул шө ке ра на бе
лән кар шы лый. Өмет бе лән 
яши – ал да го мер бар әле.

Ба ла чак, яшь лек – го мер нең иң ма тур 
чак ла ры. Лә кин ба ла лык һәм яшь лек лә ре 
20 нче га сыр ның бе рен че яр ты сы на ту
ры кил гән нәр нең кү бе се алай дип әй тә 
ал мый, чөн ки ил не тет рәт кән га ра сат
лар – ке ше яз мыш ла рын ва таҗи ме рә 
уз ган  ре во лю ция һәм су гыш лар чо ры бит 
ул. Әйе, ил дә ге ва кый га лар күп ләр нең 
яз мы шы на ти рән эз сал ган. 

“Ав то за водст рой” ве те ра ны Миң
ле фәү зия Мө хәм мәт фа тыйх кы зы Га
лә вет ди но ва – шул та ри хи ва кый га лар 
яс сы лы гын да күп мих нәт ләр күр гән өл
кән нә ре без нең бер се. Ким се тү ле ятим
лек. Мәң ге оны тыл мас лык бу лып үзәк
кә үт кән ач лык га за бы. Ка һәр ле су гыш 
ачы сы. Ка ра шәү лә бу лып эзәр лек ләү че 
реп рес сия. Кай та рып ала ал мас лык 
югал ту лар. Аның күр гән нә рен ме нә шу
лай бил ге ләп бу ла. 

Бү ген 89 нчы яше бе лән ба ру чы Фәү
зия апа ның, шө кер, зи һе не ачык, һәр 
ва кый га ның кө несә га те хә те рен дә. 
Ул алар ны ак кә газь би те нә тө ше рә се 
ит кән, хә те ре нә ае ру ча ти рән уел ган
на рын  га зе та уку чы лар га да җит ке рә се 
ки лә. Гыйб рәт бул сын дип. 



График буенча бу санга 14 сәгатьтә кул куелырга тиеш.
Кул куелды – 13 сәгатьтә.

Ваклап сату бәясе килешү буенча
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* * *
Электр чел тәр лә ре предп ри я ти е се 

кол лек ти вы тү бән дә ге хез мәт кәр лә рен 
юби лей ла ры бе лән кот лый:

РифкатьЗәкиулыГыймаев – ма
ши на йөр тү че,

ПетрГригорьевичКондратьев– 
ма ши на йөр тү че,

ВалентинаВикторовнаДанков
цева – элект ро мон тер,

ЕленаВикторовнаДемушкина – 
ин же нер,

ЛарисаВитальевнаУскова – баш 
бух гал тер,

ИлдарРәшитулыХөснетдинов 
– дис пет чер,

Ольга Анатольевна Гладких – 
подс тан ция хез мә те элект ро мон те ры,

РусланНаилулыБорһанов – ав
тос ле сарь,

ОлегАнатольевичЗубрин  – элект
ро мон тер 

Ку ан дыр сын һәр ту ган көн сез не,
Кы рыс җил ләр ишек как ма сын,
Юл даш бу лып ал гы көн нәр дә дә,
Янә шә дән бә хет ат ла сын.

* * *
Электр чел тәр лә ре предп ри я ти е се 

кол лек ти вы, Ве те ран нар со ве ты тү бән
дә ге ве те ран нар ны юби лей ла ры бе лән 
кот лап, алар га исән лексау лык, хә ер ле 
го мер те ли ләр:

ВениаминТимофеевичЗайцев,
ФәнияКадыйркызыГарипова,
ГалинаКирилловнаКадерова
Кот лап Сез не бәй рә ме гез бе лән
Юлы гыз га үс сен ак чә чәк.
Алып кил сен иде Сез гә яз мыш
Бә хет ле һәм ма тур ки лә чәк.

Викторина

Язгыхисләр

Көнкыска,төнозынвакытта
организмдаматдәләралмашуәк
ренәя.Тәнтемпературасытөшә
һәммелатониндигәнйокыгор
моныбүленепчыгабашлый.Нә
тиҗәдәкешетизарыйһәмйокы
сыкилепйөри.Бухәлязҗиткәч
тәдәвамитмәсенөченорганизм
ны“уятырга”кирәк.

Файдалыаш. Көнне кипкәнҗиләк
җимешһәмйогурттанбашларга киңәш
итәләр.Мондый ризыкВ витаминына
бай.Улигътибарныарттыра,бәхетгор
моны бүленеп чыгуга булыша.Йогурт
организмнымикроэлементларга баета,
көчбирә.

Кояшнурыһәмсафһава.Йокыдан
торгач,тәрәзәнеачыпкуегыз,киереле
гез,тәнегезнеязыгыз.Хәрәкәтләнүкан
әйләнешеняхшырта,сафһаваорганизм
ныкислородкатуендыра.Көндәвамында
тәрәзәпәрдәсеначыктотыгыз.

Тәмләткечләр.Карри,чили,горчица
кебектәмләткечләрканәйләнешен,мат
дәләралмашыняхшырта.Аларнытөшке
ашвакытындаашаргакиңәшителә.Бу
тәмләткечләр ризыкның тизрәк эшкәр
телүенәярдәмитә.

Су. Көндәвамында күтәренке кәеф
беләнйөрүөчен2сәгатьсаенберәрста
кансуякиберәрчынаякүләнчәеэчегез.
Организмгасыеклыкҗитмәгәндә, кеше
хәлсезләнә,фикерлиалмый.Яшелчәй
эчүдәфайдалы.Улматдәләралмашын
яхшырта.Ләкинаныкөндәвамындаике
чынаяктанартыкэчәргәярамый.

“Акчарлаккалендаре”ннан

Әсораулартүбәндәгечә:
1.“Камгэсэнергострой”тө

зелеш берләшмәсе кайчан
һәм кайсы предприятиеләр
нигезендәтөзелә?

2. “Камгэсэнергострой”ны
оештыруныңиңберенчемак
сатынинди?

3.“Камгэсэнергострой”бер
ләшмәсе кайсы елдаСССР
ныңиңюгарыбүләгенәлаек
булды?

4.“Камгэсэнергострой”ның
беренчеҗитәкчеләрекемнәр?
Аларның эшләгән елларын
атагыз.

5.ТүбәнКамаГЭСынтөзе
гәнгенподрядоешмасыничек
атала?ТүбәнКамаГЭСының
төзелешмәйданынаберенче
кубометр бетон кайчан са
лына?

6. КАМАЗ төзелеш мәй
данында беренче чүмечҗир
кайчаналына?

7.КАМАЗтөзелешмәйда
нында беренче чүмечҗирне
алганэкскаваторчыныңфами
лиясенатагыз.

8. Яңа шәһәр төзелеше
кайчанбашлана?

9. “Камгэсэнергострой”га
килгәнчеЕ.Н.Батенчукнинди
оешманыҗитәкли?

10. “Автозаводстрой” төзе
лешидарәсенеңберенчеоеш
тыручысыһәмҗитәкчесекем?

11. Кама елгасы кайчан
буыла?

12. ТүбәнКама ГЭСында
беренчеагрегаткайчанэшли
башлый?

13. ТүбәнКама ГЭСында
соңгыагрегат кайчанфайда
ланугатапшырылды?Санбу
енчаулничәнче?

14.“Камгэсэнергострой”ның
СоциалистикХезмәтГеройла
рынсанапчыгыгыз.Аларның
кайсыларыЧаллыдагы төзе
лешкәшушымактаулыисемне
алгачкилә?КемнәрКАМАЗтө
зелешендәГеройисеменала?

15.КАМАЗныңбашконве
йерыннанберенчейөкмаши
насыкайчантөшә?

16.  СССРның Дәү ләт
премиясе лауреаты булган
бригадирның фамилиясен
атагыз.

17.ИңберенчеитепСССР
ЮгарыСоветына сайланган
атаклыбригадиркемиде?

18. Чаллыда һәйкәлләр
корыпкалдырганатаклыбри
гадир, Социалистик Хезмәт
Героеның исемен атагыз. Ул
ниндиһәйкәлләр?

19.Прессрамзаводыни
гезенәберенче кубометрбе
тонны салган коллективның
бригадирыкем?

20. БДБ илләренең кай
сыларында эшләп “Камгэсэ
нергострой” һәлакәтләрдән
соң төзекләндерү тәҗрибәсе
туплады?

21. “Камгэсэнергострой”
ның беренче газетасы ничек
аталган?

22. “Камгэсэнергострой”
коллективындаСоветларСо
юзыГероебеләнДанордены
ның тулы кавалеры эшләде
ләр.1975елда,БөекҖиңүнең
40 еллыгын бәйрәм иткәндә
алар “Ватанана” мемориа

лындаМәңгелек утны кабыз
дылар.Аларкемнәр?

23.КАМАЗтөзелешмәйда
нында80нчеелларбашында
ниндифильмтөшерелә?

24.1973елның26маенда
КПССшәһәр комитеты һәм
шәһәр башкарма комитеты
карарыбеләнбертөркемтө
зүчеләргәиңберенчемәртәбә
“КАМАЗ төзелеш ударнигы”
дигәнмактаулыисембирелә.
Бу исемлектә барлыгы ничә
кешебула?

25. “Камгэсэнергострой”
ААҖ коллективы соңгы ике
елда торгызган объектларны
санагыз.

Хөр мәт ле ук учы ла ры быз! 
Җа вап ла ры гыз ны (үзе гез нең 
исемфа ми ли я гез не, ко ор ди
нат ла ры гыз ны да күр сә теп) 
15 ап рель гә ка дәр без нең 
элект рон ад рес ка (ti.kamges@
mail.ru) җи бә рү е гез не яи сә 
яз ма рә веш тә ре дак ци я гә ки
те рү е гез не со рый быз. Без нең 
ад рес: “Камгэсэ нер гост рой” 
ААҖ баш кар ма ди рек ци я се, 
331 бүл мә. Җи ңү че ләр бү ләк
ләр ала чак. Уңыш лар сез гә!

“Камгэсэнергострой”оешмасының50еллыгынкаршыларгаәзерләнгәндә“Камскиезори”
һәм“Таңйолдызы”газеталарыныңберләштерелгәнредакциясеколлективы,акционер
лыкҗәмгыятенеңпрофсоюзкомитетыбеләнберлектә,төзелешһәмбезнеңоешматари
хытурындавикторинаигъланитәргәкараркылды.Аныңмаксаты–“Камгэсэнергострой”
тарихынаигътибарҗәлепитүһәмвикторинаярдәмендәкамгэсэнергостройлылардаүз
тарихыбызгакаратакызыксынууяту.

13 март – Ха лы ка ра ел га лар кө не
15 март – Ха лы ка ра кул ла ну чы лар хо ку кын як лау кө не
16 март – Бө тен дөнья йо кы кө не
18 март – Сәү дә хез мәт кәр лә ре, 

То ракком му наль ху җа лык хез мәт кәр лә ре, 
Көн кү реш хез мә те күр сә тү хез мәт кәр лә ре кө не

19 март – Су ас ты көй мә се мо ря гы кө не
21 март – Бө тен дөнья шигъ ри ят кө не

Нәү рүз бәй рә ме
Ха лы ка ра кур чак те ат ры кө не

22 март – Бө тен дөнья су ре сурс ла ры кө не
Ха лы ка ра так сист лар кө не

23 март – Бө тен дөнья ме те о ро ло гия кө не 
24 март – Бө тен дөнья ту бер ку лез га кар шы кө рәш кө не
25 март – Рос си я дә мә дә ни ят хез мәт кәр лә ре кө не
27 март – Бө тен дөнья те атр кө не

Рос сия эч ке гас кәр лә ре кө не.

Календарьдашундыйкөнбар

Пар күгәрчен түбәдә,
Бииләр тыптып итеп,
Гөргөр килеп гөрләшәләр,
Эч серләрен серләшәләр,
Мин карыйм исем китеп.
Әй, яшьлек китте үтеп.

Күгәрчендәй гөрләшкән
Матур чаклар бар иде,
Сөю тулы яшь йөрәктән
Ташып торган мәхәббәттән
Киң урамнар тар иде.
Китте лә яшьлек үтеп.

Күк күгәрчен түбәдә,
Тыптып бии калайда.
Гөргөр көйли күк күгәрчен, 
Парың кайда, ди, күрәмсең,
Парсыз да мин, ялгыз да мин.
Яшьлек, калдың кайларда?

Бар иде җир җимертеп,
Дөпдөп биегән чаклар.
Күгәрченнән артык сөйгән,
Бергенәм син, җаным, дигән,
Яшьлегем, дим, син кайда, 
Гөрләшеп туймас чаклар?

НәсихТАҗиев


